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Skupino ISKRA ISD, d.o.o., iz Kranja, odlikuje 70-letna tradicija iz področja predelave kovin, 
plastičnih mas, litja aluminija ter galvanske zaščite. Glavna dejavnost skupine je razvoj in 
Izdelava Sestavnih Delov. Smo edinstveni, saj združujemo 9 tehnologij v eni proizvodni liniji. 
Delujemo na področju avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. Skupina šteje prek 
500 sodelavcev in jo sestavlja 6 družb. V družbi ISKRA ISD – STRUGARSTVO, d.o.o., zaposlimo 
nove sodelavce. Več o skupini si lahko preberete na spletni strani www.iskra-isd.com. 
 

DELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž) 
Posluževanje naprav za 100 % kontrolo 

 
Ste motivirani, natančni in učljivi? Imate občutek za red in ste dosledni? Sprejmite izziv in 
postanite del naše skupine. 
 
Vaše delo in odgovornosti bodo:  

• operativno delo na napravah za 100 % kontrolo in oskrbovanje linij s kosi, 

• izbira pravega programa ob menjavi artiklov na kontrolnih napravah,  

• odpravljanje zastojev na kontrolnih napravah, 

• dvigovanje lažjih bremen, 

• izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov, 

• urejanje delovnega okolja, 

• skrb za varno delo ter čisto in urejeno okolje. 
 

Bi se želeli zaposliti pri nas, ker ponujamo:  

• zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, 

• redno plačilo in možnosti napredovanja ter nagrajevanja, 

• delo v moderni proizvodnji, ki vam omogoča stik z napredno tehnologijo, 

• delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju, 

• pomoč pri uvajanju na delovno mesto z mentorstvom, 

• trening in usposabljanje za delo v izobraževalnem centru, 

• organizirano prehrano v restavraciji. 
  

https://iskra-isd.com/
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Od vas pričakujemo: 

• zaključeno vsaj osnovno šolo,  

• želene so izkušnje z delom v proizvodnji, 

• natančnost, pripravljenost na učenje, 

• pripravljenost na več izmensko delo. 

 
Če želite postati del naše skupine, vas vabimo, da nam, čim prej, pošljete prijavo z 
življenjepisom na elektronski naslov: zaposlitev@iskra-isd.si. Vaše prijave bomo obravnavali 
zaupno. 
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